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TISZTELT PÁLYÁZÓK! 
 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága a 103/2013. (XI.8.) 

VM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások benyújtási 

időszakát forráskimerülésre való tekintettel az 1. 2. és 3. célterület 

vonatkozásában felfüggesztette! 
 

 

Támogatási kérelmet az 1. és 2. célterület vonatkozásában 2013. november 25. 18:00 

órától, a 3. célterület vonatkozásában 2013. november 26. 12:00 órától nem lehet 

benyújtani. 

 

 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 292/2013. (XI. 25.) 

számú közleménye a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások benyújtási időszakának felfüggesztéséről az 1. célterületen  

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet 9.§ (6) bekezdésében 

foglaltak alapján a támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési 

támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 

80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az elektronikus űrlapkitöltő 

szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon 2013. november 25-én 08:00 órától 

forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18 óráig lehet benyújtani.  

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 14. § (1) 



bekezdés cd) pontjában, valamint a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet 9. § (7) bekezdésében 

foglaltak alapján irányító hatósági jogkörömben eljárva forráskimerülésre való tekintettel a 

103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján igényelhető támogatás benyújtási időszakát az 1. 

célterület esetén 2013. november 25. 18:00 határidővel felfüggesztem.  

 

Felhívom az ügyfelek szíves figyelmét, hogy a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet 9. § (6) 

bekezdésében foglaltak alapján a kérelmek vonatkozásában a szerkesztésre és benyújtására a 

fent meghatározott határidőig van lehetőség a fenti célterületen.  

 

Budapest, 2013. november 25.  

Búsi Lajos  

Irányító Hatóság vezetője 

 

 
 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 293/2013. (XI. 25.) 

számú közleménye a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások benyújtási időszakának felfüggesztéséről a 2. célterületen  

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet 9.§ (6) bekezdésében 

foglaltak alapján a támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési 

támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 

80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az elektronikus űrlapkitöltő 

szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon 2013. november 25-én 08:00 órától 

forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18 óráig lehet benyújtani.  

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 14. § (1) 

bekezdés cd) pontjában, valamint a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet 9. § (7) bekezdésében 

foglaltak alapján irányító hatósági jogkörömben eljárva forráskimerülésre való tekintettel a 

103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján igényelhető támogatás benyújtási időszakát a 2. 

célterület esetén 2013. november 25. 18:00 határidővel felfüggesztem.  

 

Felhívom az ügyfelek szíves figyelmét, hogy a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet 9. § (6) 

bekezdésében foglaltak alapján a kérelmek vonatkozásában a szerkesztésre és benyújtására a 

fent meghatározott határidőig van lehetőség a fenti célterületen.  

 

Budapest, 2013. november 25.  

 

Búsi Lajos  

Irányító Hatóság vezetője 
 

 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 294/2013. (XI.26.) 

számú közleménye a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások benyújtási időszakának felfüggesztéséről a 3. célterületen  



 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet 9.§ (6) bekezdésében 

foglaltak alapján a támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési 

támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 

80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az elektronikus űrlapkitöltő 

szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon 2013. november 25-én 08:00 órától 

forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18 óráig lehet benyújtani.  

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 14. § (1) 

bekezdés cd) pontjában, valamint a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet 9. § (7) bekezdésében 

foglaltak alapján irányító hatósági jogkörömben eljárva forráskimerülésre való tekintettel a 

103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján igényelhető támogatás benyújtási időszakát a 3. 

célterület esetén 2013. november 26. 12:00 határidővel felfüggesztem.  

 

Felhívom az ügyfelek szíves figyelmét, hogy a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet 9. § (8) 

bekezdésében foglaltak alapján a kérelmek vonatkozásában a szerkesztésre és benyújtására a 

fent meghatározott határidőig van lehetőség a fenti célterületen.  

 

Budapest, 2013. november 26.  

 

Búsi Lajos  

Irányító Hatóság vezetője 
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